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   शॅरयमेट टफभनचा जन्भ 1820 क ॊ ला 1821 भध्मे अभेरय ेतलर भेयीरॉड या्मातलर 
डॉचेस्टय  ाउॊ टी ्ाॊतात अवरे्मा ए ा भोठ्मा पाभमभध्मे झारा. मा पाभमभध्मे अने  खो्मा 
आणण व ॊदय पर्नमचय अवरेरा ए  भोठा फॊगरा शोता. ऩण शॅरयमेट मा फॊग्माऩावून दयू 
अवरे्मा ए ा छोट्माळा झोऩडलत जन्भरी. मा झोऩडलरा णखड ी नव्शतल, झोऩडलतलर जभलन 
भातलचल शोतल आणण आत फवण्मावाठी ख चीशी नव्शतल.  



    आऩ्मा भात्मा-पऩत्माॊच्मा अ या अऩत्माॊऩै ी शॅरयमेट वशालल शोतल. र्तचल आई शॅरयमेट 
ग्रलन आणण पऩता फेंजामभन यॉव शे ग राभ शोत.े त्माॊचे भार  शोत,े एडलडम ब्रोडव. त ेशॅरयमेट 
टफभनचेशी भार  शोत.े 



  ग राभ अशोयात्र  ष्ट  यत. ऩण त्माॊना लेतन मभऱत नवे. शॅरयमेटरा मा 
ग राभलच्मा आम ष्माचा र्तट ाया शोता. तल आऩ्मा भार ाचे आदेळ ज भानत 
नवे . आऩ्मा भजीन वाय तल  ाभ  यत अवे. त्माभ ऱे र्तरा भाय मभऱत 
अवे.  

   ए  ददलव शॅरयमेट   ण्मा द वऱ्मा भार ा ड े ाभालय शोतल. तथेलर घयी 
र्तरा ए ा  टोऱ्मात वाखय ददवरी. शॅरयमेट म्शणत,े “तोलय भल आम ष्मात 
 धल गोड-धोड चाखरे नव्शत.े भरा तल वाखय खाण्माचल तलव्र इच्छा  

झारी.”  र्तने  टोऱ्मातून भूठबय वाखय उचररी.  



  शॅरयमेटचल भार ीण मभव व वनने र्तरा 
 टोऱ्मातलर वाखय खाताना ऩादशरे. शॅरयमेटरा 
भायण्मावाठी तल चाफू  घेऊन आरी. शॅरयमेट 
धूभ ऩऱारी आणण थेट ड  याॊच्मा ळडेभध्मे 
जाऊन रऩरी. बू  राग्मालय र्तने र्तथे 
 चऱ्मात पे ून ददरे्मा फटाट्माॊच्मा वारी 
आणण खय टॊ खा्रे.  ाशी लेऱाने बू ेने 
फेजाय झा्मालय तल घयी ऩयतरी. भग भात्र 
भारक णलने र्तरा चाफ ाचे पट े ददरे.  



     शॅरयमेटचा भार , एडलडम ब्रोडव, इभायतल रा ूड, वपयचॊद, गशू    

आणण भ ा पल त अवे. शे वगऱॊ त्माच्मा ळेतात उगलत अवे.  धल- धल   

तो स्लत:चे ग राभ दक्षषण बागातलर भार ाॊना पल त अवे. ए   

ददलव शॅरयमेटने वाखऱदॊडाने फाॊधरे्मा र्तच्मा दोन  

फदशणलॊनाशी पल ण्मावाठी नेत आशेत, शे ऩादशरे.                            

आऩ्माराव द्धा  धलतयी पल तलर, माचे र्तरा बम लाटू रागरे.   



   शॅरयमेट रशान अवताना  ाशी रो ाॊनल ग राभलच्मा 
्थेपलरुद्ध आलाज उठलण्माव व रुलात  ेरी शोतल. शे रो  
“अफोमरळर्नस्ट” म्शणून ओऱखरे जात. ते ग राभल 
्थेपलरुद्ध भोचे  ाढत. “अफोमरळर्नस्ट” स्लत:चे 
लतमभानऩत्रशी छाऩत अवत.   



           नॅट टनमय ए  तरूण ग राभ शोता. इजजप्तभध्मे भोझेवने 
इस्रामरी रो ाॊना ग राभलतून भ क्त  ेरे, शे त्माने लाचरे शोत.े नॅट 
टनमयराशी आऩ्मा रो ाॊचल ग राभलचल फेडल तोडामचल शोतल. 1831 वारी 
त्माने फॊड  ेरे. त्माभध्मे ग राभाॊच्मा भार ाॊच्मा आणण त्माॊच्मा 
  ट ॊबफमाॊच्मा शत्मा  यण्मात आ्मा. मानॊतय रगेच नॅट टनमयरा ऩ डून 
पावालय रट ालण्मात आरे. शॅरयमेटरा लाटे, ए  ददलव   णल खयाख या 
भोझेव अलतयेर आणण वलाांना ग राभलच्मा फॊधनातून स्लतॊत्र  येर. 

  



   1835 वारचल गोष्ट. ए  भार  आऩ्मा ग राभारा ऩ डण्मावाठी धालत शोता. 
भार ाने ग राभालय रोखॊडाचे ए  लजन पे रे. च  ून ते शॅरयमेटरा रागरे.  

शॅरयमेट अषयळ: भयता-भयता लाचरी.  



   शॅरयमेटच्मा  ऩाऱारा खोर जखभ झारी.  

शी जखभ  धल ऩूणम फयी झारी नाशी. माभ ऱे ऩ ढचल  

ऐॊळल लऴे शॅरयमेटरा डो ेद खलचा आणण र्नद्रानाळाचा  

त्राव जडरा. देलाच्मा  ृऩेने तल लाचरी आणण ददघामम ष्म 
जगरी. मा द घमटनेनॊतय शॅरयमेट नेभाने देलाचल ्ाथमना 
 रू रागरी.   



  1844 वारी शॅरयमेटने जॉन टफभनळल रग्न  ेरे. तो ए  स्लतॊत्र नागरय  शोता. 
त ेब्रोडव पाभमच्मा नजल  ए ा झोऩडलत याशू रागरे. 

   शॅरयमेटने र्तथून ऩऱून जाण्माचे ठयलरे. जॉननेशी र्तरा वोफत  यालल, अळल 
र्तचल इच्छा शोतल. ऩण जॉनरा र्तथेच याशामचे शोते. जॉनने शॅरयमेटरा धभ ालरे  ी 
तल ऩऱून गेरी तय तो र्तच्मा भार ारा वाॊगेर. भग ऩोरीव आणण   त्र े 

शॅरयमेटचा ऩाठराग  यतलर. तयीशी शॅरयमेटने ऩऱून जाण्माचे ठयलरे.  

 पलचायऩूलम  र्तने ए  मोजना फनलरी.  



    ळेतात  ाभ  यत अवताना ग राभ नेशभल ए  गलत गात अवत. ऩऱून जाण्माच्मा ए  ददलव अगोदय 
शॅरयमेटने इतयाॊवोफत शे गलत गामरे. गलताच्मा ळबदाॊभध्मे इतय ग राभाॊवाठी भ क्तलचा वॊदेळ रऩरा शोता.  

“भ क्तलचा यथ मेईर 

भरा घेऊन जाईर 

 देलाच्मा वभदृ्ध बूभलत” 

    शॅरयमेट टफभनचल “देलाचल बूभल” उत्तय अभेरय ेत शोतल. र्तथे ग राभलचल ्था नष्ट झारी शोतल.  



  ऩ ढ्मा यात्रल शॅरयमेट आऩ्मा तलन बालाॊवोफत ऩऱून गेरी. 
त्माॊच्मा ड ेऩैवा-अड ा, जेलण लगैये नव्शते.   ठे जामचे शे भादशत नव्शत.े 
थोड ेदयू गे्मालय शॅरयमेटच्मा बालाॊचे भन फदररे आणण त ेऩयतरे. त्माॊनल 
शॅरयमेटराशी जफयदस्तलने वोफत ऩयत आणरे.  

   शॅरयमेटने पलचाय  ेरा, “भरा भ क्त जगण्माचा क ॊ ला भयण्माचा शक्  
आशे. मा दोनऩै ी ए  शक्  नाशी मभऱारा तयी द वया र्नजचचतच मभऱेर.” 
दोन ददलवाॊनल शॅरयमेट ए टीच ऩऱून गेरी.  



  शॅरयमेट धालत-धालत ए ा गोऱ्मा भदशरेच्मा घयी गेरी. 
त्मा भदशरेने शॅरयमेटरा भदत  यण्माचे लचन ददरे शोत.े 
र्तने शॅरयमेटरा द वऱ्मा व यक्षषत घयाचा ऩत्ता आणण यस्ता 
वाॊगगतरा. तथेलर रो ाॊनल र्तरा ऩ ढच्मा व यक्षषत घयाचा 
ऩत्ता ददरा. अवॊ  यत  यत शॅरयमेट ए ा व यक्षषत घयातून 
द वऱ्मा व यक्षषत घयात गेरी. मा ्लावारा “अॊडयग्राउॊ ड 
येरयोड” म्शणत अवत. मात ्त्मे  येरयोड क ॊ ला स्टेळन 
अळा ए ा व्मक्तलचे घय शोत े्मारा ग राभल ्था भान्म 
नव्शतल. त ेग राभाॊना भ क्त शोण्मावाठी भदत  यत.  



  ददलवा शॅरयमेट   ठेतयी रऩत अवे. यात्रल तल 
्लाव  यत अवे. ळलेटी तल ऩेर्नमव्व्शार्नमा या्मात 
ऩोशोचरी. र्तथे ग राभल ्थेलय र्नफांध शोते.  



  आता शॅरयमेट स्लतॊत्र शोतल. र्तरा जणू       

ऩ नजमन्भच झा्मागत लाटरे. तल मरदशते, 
 “आज लषृाॊआडून उगलरेरा वूमम भरा वोन्माच्मा 
गोळ्मावायखा बावरा. स्लगामत आ्मावायखॊ लाटरॊ.” 



  1850 आणण 1860 दयम्मानच्मा  ाऱात शॅरयमेट टफभनने 
स्लमॊऩा ाचल, बाॊडल ध ण्माचल, घयाॊभध्मे  ेय चया  ाढण्माचल  ाभे 
 ेरी. र्तने जे  ाशी  भालरे त्मातून दक्षषण अभेरय ेचे ए ोणलव 
दौये  ेरे. मातून व भाये तलनळेऩेषा जास्त ग राभाॊना र्तने भ क्त 
 ेरे. मात र्तचे स्लत:चेशी अने  नातरग शोते. 



  शॅरयमेट त्माॊना ए ा व यक्षषत घयातून द वऱ्मा 
व यक्षषत घयात घेऊन जात अवे. क त्मे दा तल ग राभाॊना 
 ॅनडाऩमांत घेऊन जाई. शॅरयमेट “अॊडयग्राउॊ ड येरयोड” चल 
भागमदळम च फनरी. 



  क त्मे दा शॅरयमेट लेऴ फदरून लदृ्ध स्त्रल क ॊ ला ऩ रुऴ फनत 
अवे. गलत गाऊन तल ग प्त वॊदेळाॊचा ्चाय  यत अवे. ऩरामन 
 यणाऱ्मा ग राभाॊचे रऩरे्मा जागेतून फाशेय ऩडणे व यक्षषत शोई 
तेव्शा तल आनॊदाचे गलत गाई. शॅरयमेटचा जड आणण घोगया 
आलाज ग राभाॊना तात् ाऱ ओऱखता मेई. 



 शॅरयमेटवोफत उत्तये ड ेजात अवताना   णल 
ग राभ ऩयत भागे कपयणाय नाशी, माचल तल  ाऱजल 
घेत अवे. ग राभ खूऩ घाफयरेरे अवत, ऩ ढे जाण्माव 
 चयत. भग शॅरयमेट त्माॊच्मा डोक्मारा फॊद ू टे लून 

म्शणे, “ चारत याशा, नाशीतय प  ट भयळलर.” 



  शॅरयमेट अमबभानाने ए दा म्शणारी, “भल येरगाडलरा 
 धल रुऱालरून घवरु ददरे नाशी, ए ाशी ्लाळारा गभालरे 
नाशी.” मा नव्मा ‘भोझेव’ने आऩ्मा रो ाॊना ग राभलतून 
भ क्त  ेरे. शॅरयमेटरा ऩ डून देणाऱ्माव गोये वय ाय भोठे 
इनाभ देणाय शोतल. ऩण र्तरा  धलच   णल ऩ डू  

ळ रे नाशी. 



 1858 वारी शॅरयमेटचल बेट जॉन ब्राऊनळल झारी. तवे द्धा रो ाॊना ग राभलच्मा     
फॊधनातून भ क्त  यण्मावाठी झटरे शोत.े जॉन ब्राउनने शॅरयमेट शी अभेरय ेच्मा  
वलमशे्रष्ठ आणण वलामत ळूय रो ाॊऩै ी ए  अव्माचे म्शटरे. त्माॊनल र्तरा     
 “जनयर टफभन” अवा ख़िताब ददरा. 



 1860 वारी अब्राशभ मरॊ न अभेरय ेचे अध्मष फनरे. तेव्शा 
दक्षषणेतलर अ या या्माॊनल अभेरय ेळल वॊफॊध तोडरे. ग राभलच्मा 
पलरुद्ध फोरणाऱ्मा मरॊ नरा ते आऩरा नेता भानण्माव तमाय नव्शत.े 



   12 एप्र 1861 योजल उत्तय आणण दक्षषण 
अभेरय ेदयम्मान नागयी म द्ध व रू झारे. त्मालेऱल शॅरयमेटने उत्तय 
अभेरय ेच्मा वैन्मात नवम आणण ग प्तशेय म्शणून  ाभ  ेरे.  

तल र्नडयऩणे ळत्र ॊच्मा गोटात जात अवे. ळ ेडो ग राभाॊना र्तने 
र्तथून भ क्त  ेरे. म द्धादयम्मान उत्तय अभेरय ेत ऩरामन 
 यणाऱ्मा अने  ग राभाॊनाशी र्तने भदत  ेरी.  



   डडवेंफय 1865 भध्मे नागयी म द्ध वभाप्त झारे. त्मानॊतय 
अभेरय न घटनेभध्मे ए  द रुस्तल  यण्मात आरी. त्माद्लाये 
अभेरय ेतलर ग राभल ्था वॊऩूणमऩणे फॊद झारी.  



  नागयी म द्ध वॊऩ्मालय शॅरयमेट टफभन न्मूमॉ म भधलर 
ऑफनम ळशयातलर आऩ्मा घयी ऩयतरी. 1867 वारी जॉन 
टफभनचे र्नधन झारे. 1869 वारी शॅरयमेटने ऩूलीचा 
ग राभ आणण नॊतय उत्तय अभेरय ेच्मा वैन्मात वैर्न  
अवरे्मा ने्वन डवे्शीवळल रग्न  ेरे.  

   ऑफनमभध्मे उदयर्नलामशावाठी शॅरयमेट घयोघयी जाऊन 
बा्मा पल त अवे. जजथेजजथे तल जाई, रो  र्तच्मा 
“अॊडयग्राउॊ ड येरयोड” फद्दर   तूशराने पलचायत.  



   शॅरयमेट र्तच्मा बेटीवाठी मेणाऱ्मा ऩूलीच्मा ग राभाॊना वलमतोऩयी 
भदत  यत अवे. र्तने जस्त्रमाॊना भतदानाचा शक्  मभऱण्मावाठी 
चाररे्मा आॊदोरनाचेशी वभथमन  ेरे. माच आॊदोरनाभ ऱे अभेरय ेत 
जस्त्रमाॊना ्थभच भतदानाचा शक्  मभऱारा.  



  शॅरयमेटने ऑफनमभधलर आजायी, गयीफ आणण फेघय र्नग्रो रो ाॊवाठी 
ए  आश्रभ उघडरा. 1911 वारी तल स्लत: मा आश्रभात याशू रागरी.  

तल खूऩ लदृ्ध आणण अळक्त झारी शोतल. तल म्शणत अवे, “भरा स्लगामचॊ 
फोरालणॊ ऐ ू मेतॊम, र्तथ्मा देलदतूाॊचॊ गाणॊ ऐ ू मेतॊम.” 

 10 भाचम 1913 योजल 
शॅरयमेट टफभनचे र्नधन 
झारे. त्मालेऱल र्तचे लम 
नव्लदऩेषाशी जास्त शोत.े 



  शॅरयमेट टफभन अर्तळम दशॊभतलान आणण धाडवल 
स्त्रल शोतल. रो ाॊ डून र्तरा बयऩूय ्ेभ आणण आऩ र ी 
राबरी. तल भ क्तलच्मा येरगाडलचल भागमदळम  शोतल आणण 
आऩ्मा रो ाॊचल “भोझेव” व द्धा.  



भशत्लऩूणम तायखा   

1820 क ॊ ला 1821 डोचेस्टय  ाउॊ टी, भेयीरॉड, अभेरय ेत जन्भ. त्माॊचल नेभ ी        
                जन्भतायीख उऩरबध नाशी.  

1835            जेव्शा तल ए ा ग राभारा ऩऱून जाण्माव भदत  यत शोतल      
                 तेव्शा र्तच्मा डोक्मारा रोखॊडल लजनाभ ऱे जखभ झारी. 
1844  जॉन टफभनळल रग्न. 1867 भध्मे जॉनचे र्नधन. 
1849  ब्रोडव पाभमभधून ऩेर्नमव्व्शार्नमा ड ेऩरामन. 
1862-1864 उत्तय अभेरय न वैन्मात नवम आणण ग प्तशेयाचे  ाभ.            
1865           अभेरय न घटनेत तेयालल द रुस्तल. माभ ऱे ग राभल ्था फे ामदेळलय  
                ठयरी. 6 डडवेंफय 1865 योजलऩावून शा  ामदा अॊभरात आरा.  
1869            ने्वन डवे्शीवळल रग्न. 1888 भध्मे ने्वनचे र्नधन. 
1908            ऑफनम, न्मूमॉ म भध्मे गयीफ र्नग्रो आणण लदृ्ध रो ाॊवाठी     
                 आश्रभाचल स्थाऩना. 
1913  10 भाचमभध्मे ऑफनम, न्मूमॉ म  मेथे र्नधन.  



शॅरयमेट टफभन ए  ग राभ 
म्शणनू जन्भरी. र्तरा 
ग राभ म्शणनू जगण्माचा 
र्तट ाया शोता. त्माभ ऱे 

“अॊडयग्राउॊ ड येरयोड” द्लाये 
ऩरामन  रून र्तने 
ग राभलतून भ क्तल 
मभऱलरी. “अॊडयग्राउॊ ड 
येरयोड” द्लाये र्तने 300 
ऩेषा जास्त रो ाॊना 
ग राभलतून भ क्तल ददरी. 
शी र्तचलच स्पूतीदाम  
 शाणल आशे.    


